
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut 

 

 

 

 

 

Anumari Teras 

 

VEISE TERNESPIIMA VADAKU OSAKESTE 
SUURUSJAOTUSE UURIMINE NELJA POEGIMISJÄRGSE 

LÜPSI LÕIKES  

INVESTIGATION OF BOVINE COLOSTRUM WHEY 
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION DURING FOUR MILKINGS 

POSTPARTUM 

 

Magistritöö 

Liha- ja piimatehnoloogia õppekava 

 

 

Juhendaja: lektor Andres Sats, MSc 

 

Tartu 2016 

 



 2 

 

Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Anumari Teras Õppekava: liha- ja piimatehnoloogia 
Pealkiri: Veise ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse uurimine nelja poegimisjärgse lüpsi 
lõikes 

 

Lehekülgi: 51 Jooniseid: 9 Tabeleid: 12 Lisasid: 3 
Osakond: Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond 

Uurimisvaldkond: T430 
Juhendaja: Andres Sats 

Kaitsmiskoht ja –aasta: Tartu 2016 

 

 

Veise ternespiim sisaldab hulgaliselt väärtuslike toitaineid ja immuunsüsteemi toetavaid aineid. 

Kuna veise ternespiima toodang ületab vastsündinu vajaduse, oleks otstarbekas ternespiim 

koguda ning töödelda. Ternespiima väärindamiseks on vajalik kasutada eritehnoloogiaid, mis 

võtaksid arvesse ternespiima koostiskomponentide omadusi ja kontsentratsioonide muutusi. 

Antud töö eesmärgiks oli uurida veise ternespiima koostist ja omadusi, ternespiima muutust 

ajas, ternespiima kvaliteeti mõjutavaid tegureid ning ternespiima vadaku osakeste 

suurusjaotust. Töö eksperimentaalses osas uuriti veise ternespiima vadaku osakeste 

suurusjaotust ning selle muutust nelja poegimisjärgse lüpsi lõikes. Täiendavalt uuriti veise 

laktatsiooni numbri ja ternespiima vadaku osakeste suuruse vahelisi seoseid. Veise ternespiima 

vadaku osakeste suurusjaotuse määramiseks kasutati valguse dünaamilise hajumise (DLS) 

meetodit, millele järgnes suurusgruppide statistiline analüüs. Osakeste suurusjaotuse tulemuste 

analüüsil suurusgruppide osakaalude alusel leiti, et immuunoglobuliin G-d (IgG) sisaldav 

suurusgrupp esineb kõikide filtatratsioonide ja lüpsikordade osakeste suurusjaotuses suurima 

keskmise osakaaluga. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuste suurusgruppide ja lehmade 

jõudlusnäitajate korrelatsiooni analüüsil leiti, et lüpsikord ja laktatsiooni number mõjutavad 

IgG-d sisaldava suurusgrupi osakaalu. Laktatsiooninumbri ja ternespiima vadaku osakeste 

suurusjaotuse vahelises analüüsis leiti, et 3. laktatsiooni numbriga lehmade ternespiima vadaku 

osakeste suurusjaotus on kõige stabiilsem 4 poegimisjärgse lüpsi lõikes. Töö tulemusi saab 

rakendada ternespiima kogumisel, kvaliteedi määramisel ning väärindamisel. 

 

Märksõnad: immuunoglobuliin, osakeste suurusjaotus, veis, ternespiim, valk.  
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Bovine colostrum is rich in nutrients and it provides protection to the immune system of 

newborn calf. Bovine colostrum production exceeds newborn calf needs and for that reason it 

is advisable to collect and process it. To process the colostrum, it is necessary to use special 

technology, which considers colostrum composition properties and concentration changes. The 

aim of this work was to investigate bovine colostrum composition and properties, colostrum 

composition changes in time, components influencing colostrum quality and colostrum whey 

particle size distribution. The aim of the experimental part was to determine the size of bovine 

colostrum whey proteins and observe its changes during 4 milkings postpartum. Additional 

goal was to study correlation between bovine colostrum lactation and colostrum whey particle 

size distribution. Dynamic light scattering method was used to determine bovine colostrum 

whey particle size distribution, which was followed by statistical analysis in size groups. 

Analysis of particle size distribution results based on size groups percentage found that size 

group which consists immunoglobulin G (IgG) had highest average percentage in particle size 

distribution with every filtration and every milking. In correlation analysis between colostrum 

whey particle size distribution size groups and cows performance figures it was found that 

milking time and lactation are influencing percentage of size group which consists IgG. 

Analysis between lactation and colostrum whey particle size distribution, it was found that 

third lactation cows colostrum whey particle size distribution is the most stable during 4 

milkings postpartum. Results of this study are useful for collecting colostrum, determine its 

quality and processing. 

 

Keywords: immunoglobulin, particle size distribution, bovine, colostrum, protein.  
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SISSEJUHATUS 
  

Ternespiim on pärast poegimist udara esmane sekreet ning moodustab hinnanguliselt 0,5% 

lehma aastasest piimatoodangust. Ternespiim on ebastabiilse koostiskomponentide 

sisaldusega ehk muutused kontsentratsioonis algavad pärast poegimist ning jäävad 

stabiilsemaks alles varajases laktatsiooni perioodis. Sageli nimetatakse ternespiima alates 

teisest poegimisjärgsest päevast ka üleminekupiimaks. See tuleneb kinnisperioodi lõpu ja 

laktatsiooniperioodi alguse nimetusest – üleminekuperiood. Tulenevalt sellest, et ternes- ja 

üleminekupiima tekkimise aeg on suhteliselt lühike (mõned päevad) ja ternespiima koostis 

tavapiimaga võrreldes väga erinev (kõige drastilisemad on erinevused ternespiima 

valgulises koostises), keskenduti käesolevas töös Holsteini tõugu lehmade ternespiima 

uurimisele poegimisjärgsete lüpside lõikes. 

Ternespiima toodetakse rohkem kui vastsündinule vajalik ning seetõttu on otstarbekas 

toitaineterikas ternespiim väärindada. Ternespiima omadused muudavad selle töötlemise 

kohati keeruliseks, mistõttu on vajalik kasutada eritehnoloogiaid. Üheks oluliseks sisendiks 

vastavate tehnoloogiate valikul on ternespiima osakeste suurusjaotus. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada kirjanduse ülevaade veise ternespiima koostis-

komponentide sisalduse muutustest poegimisjärgsel perioodil, mõningatest ternespiima 

kvaliteeti mõjutavatest teguritest ning ternespiima osakeste mõõtmetest ja molekulaar-

massidest.  

Töö eksperimentaalse osa eesmärgiks oli välja selgitada kas ja kuidas peegeldab veise 

ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus poegimisjärgsete lüpside lõikes toimuvaid 

muutusi. Samuti uuriti antud töös veise laktatsiooni numbri ja ternespiima vadaku osakeste 

suurusjaotuse vahelisi seoseid. Täiendavaks eesmärgiks oli selgitada ternespiima koostise 

ja kvaliteedi hindamise võimalusi kirjanduse andmete ja osakeste suurusjaotuse põhjal. 

Osakeste suurusjaotuse analüüsi tulemuste usaldusväärsuse tagamiseks kasutati 

ternespiima vadaku astmelist filtreerimist.  

Magistritöö valmimisele kaasa aitamise eest soovib töö autor avaldada tänu Andres Satsile, 

Urve Terasele, Eiko Aarele ja Eerika katsefarmi kollektiivile. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS  

1.1. Ternespiima üldiseloomustus 
 

Ternespiim on pärast poegimist (või sünnitamist) imetajatel tekkiv piima sekreet, mis on 

esmatähtis vastsündinu arenguks ja immuunsüsteemi loomiseks. Ternespiima 

bioloogiliseks funktsiooniks on tagada vastsündinu immuunsus patogeenide vastu ja 

suurendada füüsilist kasvu ja arengut. Veise ternespiima koostis sõltub looma vanusest, 

laktatsiooni numbrist, tõust, söödast ja haigustest (Tsioulpas jt 2007). Ternespiim sisaldab 

immunoloogiliselt ja füsioloogiliselt aktiivseid komponente – immuunoglobuliine (Ig), 

leokotsüüde, laktoferriine, lüsosüüme, tsütokiine ja teisi immuunsüsteemi toetavaid 

faktoreid ning hormoone (Scammell 2001). Ternespiim on ebastabiilse koostisega ning 

muutused koostiskomponentide osakaalus hakkavad toimuma kohe pärast poegimist ning 

jäävad stabiilsemaks alles varajases laktatsiooni perioodis (Elfstrand jt 2002). 

Veise ternespiim koosneb piima sekreedi ja vere seerumi koostisosade segust. Kõige 

märkimisväärsemalt sisaldab Ig-d ja teisi seerumi valke, mis akumuleeruvad udaranäärmes 

poegimiseelsel kinnisperioodil (Godden 2008). See protsess algab mitu nädalat enne 

poegimist laktogeenilise hormooni toimel ning lõppeb poegimisel. Ig, leukotsüütide, 

kasvufaktorite, hormoonide, tsütokiinide ja toitainete kontsentratsioon on suurim esimesel 

lüpsil pärast poegimist ning langeb pidevalt järgmise kuue lüpsi jooksul (üleminekupiim) 

kuni saavutab tavapärase piima (müügiks sobiliku piima) jaoks madala kontsentratsiooni 

(Godden 2008). 

Veise ternespiim sisaldab rohkem kuivainet, mineraalsooli ja valku kui tavaline piim. 

Mineraalainetest sisaldab ternespiim tavapiimast rohkem kaltsiumi, naatriumi, 

magneesiumi, fosfori ja kloori. Ternespiim sisaldab märgatavalt rohkem vadakuvalke kui 

tavapiim ning kõige tähtsamaks valgu fraktsiooniks on immuunoglobuliinid (IgG, IgM, 

IgA)(Marnila ja Korhonen 2002). Pärast poegimist on ternespiima valgu sisaldus väga 

kõrge võrreldes tavalise piimaga. Ternespiima valgusisaldus võib olla kuni 16% (sellest 

globuliine 7%), kui piima valgusisaldus on 3-4% (Kadarik jt 1985). 

 

Immuunoglobulliinide sisaldus veise ternespiimas jaguneb umbes nii: 85-90% on IgG-d; 
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5% on IgA-d ning 7% on IgM-i. IgG moodustub 80-90% IgG!-st. IgG ja IgG! pärinevad 

vereringest ning need viiakse läbi udara epiteelkoe spetsiifilise transport mehhanismi abil 

ternespiima (Larson jt 1980). IgG-d transportiv mehhanism toimib järgnevalt: udara 

alveolaari epiteelraku retseptorid püüavad rakuvälisest vedelikust kinni IgG!, molekul 

läbib endotsütoosi ning seejärel vabaneb sekreeti. IgA ja IgM on enamjaolt udaranäärme 

plasmatsüütides sünteesitud (Larson jt 1980). 

Ternespiima rasvasisaldus on üldiselt suurem kui tavapiimas, kuid esineb ka vastupidist 

olukorda. Rasvhapete osakaal veise ternespiimas oleneb loomasöödast, kuid võrreldes 

tavapiimaga sisaldab see rohkem polüküllastamata rasvhappeid, fosfolipiide ja 

kolesterooli. Poegimisjärgse nädala jooksul tõuseb lühikese ahelaliste rasvhapete osakaal 

(Contarini jt 2014). 

Ternespiima vitamiini sisaldus oleneb veise laktatsiooni numbrist ja söödast. Nii 

rasvlahustuvaid vitamiine (A, D, E ja karotenoidid) kui ka vesilahustuvaid vitamiine 

(tiamiin, riboflavin, B!, B!" ja C) on ternespiimas rohkem kui tavapiimas (Marnila ja 

Korhonen 2002). 

Lisaks põhilistele vastsündinu immuunsüsteemi toetavatele omadustele, on ternespiim ka 

suure kuivaine sisaldusega. Holsteini tõugu lehmade seas läbi viidud uuringus (Foley ja 

Otterby 1978) määrati kuivaine sisaldust ternespiimas ja tavapiimas ning saadi vastavad 

tulemused 23,9% ja 12,9%. Pea poole võrra suurema kuivaine sisalduse põhjustab rohkem 

kui neljakordselt suurem valgusisaldus ternespiimas. Samas uuringus leiti ka ternespiima 

rasva sisaldus (6,7%) olevat poole suurem tavapiima omast (3,6%).  

 

 

1.1.1. Ternespiima valguline koostis ja funktsioon 
 

Ternespiimas sisalduvad valgud ja mitmed bioaktiivsed komponendid nagu kaseiin, α-

laktalbumiin, β-laktoglobuliin, IgG! , IgG! , IgM, IgA, seerumialbumiin, laktoferriin, 

laktoperoksüdaas, TGF-b2, IGF-1 ja lüsosüüm (Elfstrand jt 2002). Ternespiima valgud 

jaotuvad kaheks – vadakuvalgud (α-laktalbumiin, β-laktoglobuliin, seerumialbumiin, 

immunoglobuliinid ja muud vadakuvalgud) ja kaseiin (α-kaseiin, β-kaseiin, κ-kaseiin). 
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Nende jaotamine kaseiinideks ja vadakuvalkudeks põhineb nende erineval lahustuvusel pH 

4,6 juures. Kaseiinid muutuvad lahustumatuks ja sadenevad, kuid vadakuvalgud jäävad 

selle pH väärtuse korral lahusesse (Jõudu 2008). Tabelis 1 on välja toodud ternes- ja 

tavapiimas esinevad peamised valgud. Ternespiim sisaldab kaseiini tavapiimale  ligikaudu 

samas koguses. Ternespiima peetakse oluliseks tema suure immuunoglobuliinide sisalduse 

tõttu.  

 

Tabel 1. Ternespiima ja tavapiima põhilised valgud, nende kontsentratsioon ning 

funktsioonid (Marnila ja Korhonen 2002) 

Valk Konsentratsioon   Funktsioon 
  Ternespiim Tavapiim   

 Kaseiin (α, β, κ) (g/l) 26 29 

Mineraalide ja 
mikroelementide kandmine, 

bioaktiivsete peptiidide 
lähteaine 

α-laktalbumiin (g/l) 2,0 1,4 

Laktoosi süntees 
udaranäärmes, kaltsiumi 
kandmine, immuunsuse 

modulatsioon 

β-laktoglobuliin (g/l) 8,0 3,3 Rasvhapete sidumine, 
retinooli kandmine 

Immuunoglobuliinid 
(IgG, IgM, IgA) (g/l) 20-200 0,7 

Vastsündinu 
immuunsüsteemi loomine, 
udaranäärme immuunsuse 

kaitsmine 

Glükomakropeptiid (g/l)  -  1,2 Seedimise reguleerimine 

Laktoferriin (g/l) 1-2,0 0,1 
Antimikroobne, immuunsuse 
modulatsioon, raua sidumine 

ja kandmine 

Laktoperoksüdaas (mg/l) 20-40 30 Antimikroobne funktsioon 

Lüsosüüm (mg/l) 0,3-0,8 0,1 

Antibakteriaalne efekt, 
sünergia 

immuunoglobuliinide ja 
laktoferriiniga 

-* konsentratsioon teadmata 
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Mäletsejate ternespiima peamiseks immuunoglobuliini klassiks on IgG, samas kui inimese 

ternespiima peamiseks immuunoglobuliiniks on IgA (Tabel 2)(Butler 1994). IgA ja IgM 

on veise ternespiimas märkimisväärselt vähemas kontsentratsioonis kui inimese 

ternespiimas. Veise udaranääre reguleerib aktiivselt erinevate immuunoglobuliinide 

kontsentratsiooni ternespiimas ja tavapiimas, kuigi ta ise neid ei sünteesi (Stelwagen jt 

2008). 

 

Tabel 2. Immuunoglobuliinid veise ja inimese ternespiimas ning tavapiimas (Butler 1994)  

    Konsentratsioon, mg/ml % kogu Ig-st 

Liik 
Immuuno-
globuliin Ternespiim Tavapiim Ternespiim Tavapiim 

Veis IgG! 47,6 0,59 81 73 
  IgG! 2,9 0,02 5,0 2,5 
  IgA 3,9 0,14 7,0 18 
  IgM 4,2 0,05 7,0 6,5 
Inimene IgG 0,43 0,04 2,0 3,0 
  IgA 17,35 1,0 90 87 
  IgM 1,59 0,1 8,0 10 

 

Ternes- ja tavapiima immuunoglobuliinid on sama ehitusega, mis vere ja limaskesta 

sekreedis. Nad kuuluvad valkude hulka, millel on organismi kaitsvad bioaktiivsed 

omadused. Immuunoglobuliinid on jaotatud mitmesse klassi – IgM, IgA, IgG, IgE. Kõik 

monomeersed immuunoglobuliinid omavad sarnast molekulstruktuuri. Nad koosnevad 

kahest identsest raskeahelast ja kahest identsest kergahelast, mille molekulmass on umbes 

160 kDa (Gapper jt 2007). Ahelad on omavahel seotud disulfiid sidemega ning 

moodustavad Y-kujulise immuunoglobuliini molekuli (joonis 1). Disulfiid sidemete arv ja 

asetus sõltub immuunoglobuliini klassist (Hurley jt 2011).  
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Joonis 1. Immunoglobuliini G molekulaarstruktuur ning selle mõõtmed (Klein ja 

Bjorkman 2010) 

Ternespiim sisaldab ka kaseiini, mis on keerulise keemilise koostisega valk, mille 

erinevate fraktsioonide ahelad koosnevad 169-209 aminohappest (Poikalainen 2004). 

Piimas on kaseiin ühinenud kaltsiumiga ning moodustab koos fosforhappega 

kaseiinfosfaat-kaltsiumi kompleksi ehk mitselli. Peale selle sisaldab mitsell ka 

magneesiumi, naatriumi, kaaliumi ja tsitraatiooni. Kaseiini mitsell koosneb submitsellidest, 

mis on omavahel ühendatud kolloidse kaltsiumfosfaadiga. Kõik kaseiini submitsellid 

sisaldavad erinevate kaseiinide molekule. Lehmapiima valkudes on α-kaseiini, β-kaseiini 

ja κ-kaseiini (Poikolainen 2004). Kaseiini mitsellide primaarne funktsioon on kindlustada 

järeltulija kehavalkude ülesehitamiseks vajalike aminohapetega (Laht 2001). 

 

 

1.1.2. Ternespiima rasva sisaldus ja rasvhappeline koostis  

 
Enamasti käsitletakse ternespiima valgusisaldust, konkreetsemalt immuunoglobuliine. 

Vähem tähelepanu pälvib ternespiimas sisalduv rasv, mis tegelikult omab suurt tähtsust 

varustades vastsündinut energia ja vitamiinide (A, D ja E) ning mineraalainetega. Rasv 

tagab energiataseme, et hoida kehatemperatuuri ja mitmetel rasvhapetel on kindlad 
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organismi toetavad omadused. Ternespiim sisaldab küllastunud rasvhappeid, lühiahelalisi 

küllastanud rasvhappeid, keskmise pikkusega küllastunud rasvhappeid, pikaahelalisi 

küllastunud rasvhappeid, monoküllastumata rasvhappeid, polüküllastumata rasvhappeid, 

konjugeeritud linoolhapet, omega-3 rasvhappeid, omega-6 rasvhappeid ja transrasvhappeid 

(Contarini jt 2014). 

Piimarasva komponendid on kokku pakendatud rasva gloobuliteks, mida ümbritseb 

membraan. Rasvagloobulite diameeter on vahemikus 0,2 kuni 15 mikromeetrit, need on 

kõige suuremad osakesed piimas. Piimarasva keskmine toiteväärtus on 8,9 kcal/g. 

Piimarasv on kõige kergemini seeduv rasv, sest esineb juba algselt emulgeeritud kujul. 

Piimarasv adsorbeeritakse gloobulitena, hüdrolüüs üksikkomponentideks toimub pärast 

imendumist (Laht 2001).  
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1.2. Ternespiim lüpside lõikes 
 

Nagu eelpool mainitud, erinevad tavapiima ja ternespiima koostised teineteisest 

märkimisväärselt. Samas on ternes- ja üleminukupiima eritamise aeg lühike ja juba loetud 

päevade möödudes on tegemist praktiliselt tavapiimaga. Eeltoodu tõttu väga oluline ternes- 

ja üleminekupiima iseloomustamisel arvestada ka ajalist dünaamikat. Käesolevas peatükis 

mõeldakse ternespiima all poegimisjärgselt (maksimum kuue tunni jooksul) kogutud 

piima, üleminekupiimaks peetakse järgneval kuuel korral lüpstud piima ning tavapiimaks 

müügikõlbliku piima. 

 

 

1.2.1. Üldiste koostiskomponentide sisaldus 
 

Ternespiima koostiskomponentide sisaldus on väga ebastabiilne. Muutused 

kontsentratsioonides toimuvad lühikese aja jooksul, mistõttu on oluline teada ternes-, 

üleminuku- ja tavapiima koostiskomponentide sisaldusi (tabel 3). Üksikute loomade lõikes 

on ternespiima koostise varieeruvus võrreldes tavapiimaga suurem (Marnila ja Korhonen 

2002). Põhiline muutus ternespiimas toimub esimeste lüpside lõikes pärast poegimist ning 

jätkub vähemal määral 5 nädala jooksul. Teades ternespiima ja üleminukupiima koostist 

ning füüsikalisi omadusi on võimalik optimeerida ternespiima väärindamist. 

 

  



 14 

Tabel 3. Holsteini tõugu lehmade ternespiima (maksimaalselt kuus tundi poegimisest), 

üleminekupiima (järgnevad kuus lüpsikorda) ja tavapiima koostiskomponentide sisaldused 

(Hammon jt 2000) 

Parameeter Ternespiim Üleminekupiim Piim 
Tihedus (g/cm!) 1,056 1,04 1,032 
Kuivaine (%) 23,9 17,9 12,9 
Rasv (%) 6,7 5,4 4,0 
Valk (%) 14 8,4 3,1 
Kaseiin (%) 4,8 4,3 2,5 
Albumiin (%) 6,0 4,2 0,5 
Immuunoglobulliinid (%) 6,0 4,2 0,09 
IgG (g/100 ml) 3,2 2,5 0,06 
Laktoos (%) 2,7 3,9 5,0 
IGF-I (mg/l) 341 242 15 
Insuliin (mg/l) 65,9 34,8 1,1 
Tuhk (%) 1,11 0,95 0,74 
Kaltsium (%) 0,26 0,15 0,13 
Magneesium (%) 0,04 0,01 0,01 
Tsink (mg/100 ml) 1,22 0,62 0,3 
Mangaan (mg/100 ml) 0,02 0,01 0,004 
Raud (mg/100 g) 0,2 - 0,05 
Koobalt (mg/100 g) 0,5 - 0,1 
Vitamiin A (mg/100 ml) 295 190 34 
Vitamiin E (mg/g rasvas) 84 76 15 
Riboflaviin (mg/ml) 4,83 2,71 1,47 
Vitamiin B12 (mg/100 ml) 4,9 2,5 0,6 
Foolhape (mg/100 ml) 0,8 0,2 0,2 
Koliin (mg/ml) 0,7 0,34 0,13 

 

Tabelist 3 nähtub, et võrreldes tavapiimaga on ternespiimas praktiliselt kõikide 

koostiskomponentide sisaldused kõrgemad. Veise ternespiim sisaldab rohkem kuivainet, 

mineraalsooli ja valku. Erandina võib välja tuua laktoosi, mille protsentuaalne sisaldus 

tõuseb üleminekupiima perioodil. Seda siiski peamiselt kogu kuivaine sisalduse languse 

tõttu. Koguseliselt on laktoosi sisaldus ternes- ja ülemineku perioodil võrdlemisi stabiilne. 
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1.2.2. Immuunoglobuliinide sisaldus 
 

Rootsi Friisi tõugu lehmade seas läbi viidud uuringus (Elfstrand jt 2002) jälgiti immuno-

globuliinide muutust poegimisjärgsete tundide jooksul. Tabelis 4 on esitatud uuringu 

tulemused, mis näitavad, et suurim immunoglobuliinide langus toimub kuni 6 tundi pärast 

poegimist ning teine suurem kontsentratsioonide langus toimub teisel päeval ehk 21…30 

tundi pärast poegimist. Võrreldes tavapiimaga on ternespiima ja üleminekupiima 

immunoglobuliinide sisaldused mitme kordsed, suurim erinevus seisneb Ig G! 

konsentratsioonis. 

 

Tabel 4. IgG!, IgG!, IgA ja IgM kontsentratsioonid poegimisjärgsete tundide jooksul 

võrreldes tavapiimaga (Elfstrand jt 2002) 

Aeg*, h 
Ig𝐆𝟏 

(mg/ml) 
Ig𝐆𝟐 

(mg/ml) 
IgA 

(mg/ml) 
IgM 

(mg/ml) 
0...6 90 2,8 1,6 4,5 
7...10 79 1,9 1,7 4,0 
11...20 65 1,8 0,9 2,3 
21...30 24 1,1 0,7 1,8 
31...40 31 0,5 0,3 1,0 
41...50 17 0,4 0,2 0,8 
51...80 12 0,2 0,1 0,7 
Tavapiim 0,51 0,03 0,02 0,1 

*aeg pärast poegimist (tundides) 

 

 

1.2.3. Rasvhappeline koostis 
 

Lüpside lõikes toimuvad muutused erinevate rasva komponentide (nt rasvhapete, 

triglütseriidide, kolesterooli ja fosfolipiidide) kontsentratsioonis. Contarini jt (2014) 

uuringus, mis viidi läbi Holsteini tõugu lehmadega, selgus, et esimese viie päeva jooksul 

pärast poegimist tõusis lühiahelaliste rasvhapete osakaal ja langes pikaahelaliste rasvhapete 

osakaal. Kolesterooli sisaldus oli kõrge esimestel tundidel pärast poegimist ja langes 
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märgatavalt 48 tunni jooksul. Esimesel päeval kogutud ternespiima proovid näitasid ka 

kõrget fosfolipiidide sisaldust. Transrasvhappeid oli vähem esimestel tundidel pärast 

poegimist. Tabelis 5 on ära toodud ternespiima rasvhappelise koostise muutus viie päevase 

perioodi vältel. 

 

Tabel 5. Ternespiima rasvhapete koostise muutus (protsentuaalselt) viie päeva (120 h) 

jooksul pärast poegimist (Contarini jt 2014)  

      Aeg, tundides   
Rasvhappe 
klass 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 

KRH 66,3 65,2 63,5 64,4 66 
LKRH 5,8 8,1 9 10,5 9,7 
KKRH 14,1 13 12,1 12,9 13,5 
PKRH 46,4 44 42,4 40,9 42,8 
MKRH 28,4 30,1 31,9 31,1 29,8 
PKRH 5,1 4,5 4,4 4,4 4,1 
n-3 1,18 0,92 0,74 0,71 0,61 
n-6 3,6 3,3 3,3 3,3 3,0 
CLA 0,23 0,27 0,33 0,37 0,41 
Trans RH 1,5 1,8 2,3 2,5 2,8 

* KRH – küllastunud rasvhape, LKRH – lühiahelaline küllastunud rasvhape, KKRH – keskmise ahelaga 

küllastunud rasvhape, PKRH – pikaahelaline küllastunud rasvhape, MKRH – monoküllastumata rasvhape, 

PKRH – polüküllastumata rasvhape, n-3 – oomega-3 rasvhape, n-6 – oomega-6 rasvhape, CLA – 

konjugeeritud linoolhape, trans RH - transrasvhape. 

 

 

1.2.4. Mineraalainete sisaldus 
 

Mineraalainete sisaldus ternespiimas on samuti kõrgem kui tavapiimas. Esimesel 

poegimisjärgsel lüpsi saadakse kõige kõrgema mineraalainete sisaldusega ternespiim, mis 

on hädavajalik vastsündinu hea tervise tagamiseks, järgnevatel lüpsikordadel hakkab see 

vähenema (tabel 6). Kaltsiumi kontsentratsioon oli poegimisjärgselt kõrge (54,2 mM), kuid 

langes pidevalt alates teisest päevast pärast poegimist. Sama tendentsi täheldati ka 

magneesiumi ja fosfori puhul, kus kontsentratsioon langes 90. päevaks üle poole võrra. 

Naatriumi kontsentratsiooni vähenemine toimus stabiilsemalt võrreldes teiste uuringus 
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vaadeldud mineraalainetega. Kaaliumi kontsentratsiooni muutusel kindlat tendentsi ei 

täheldatud: 1-15 päeva jooksul kontsentratsioon langes ning seejärel tõusis kõrgemaks, kui 

esimesel päeval mõõdetud ternespiimas. 

 

Tabel 6. Fosfori, kaltsiumi, magneesiumi, naatriumi ja kaaliumi kontsentratsioonid piimas 

90 päeva jooksul pärast poegimist (Tsioulpas jt, 2007) 

    Kontsentratsioon (mM)     
Aeg, päeva Fosfor Kaltsium Magneesium Naatrium Kaalium 

1 52,8 54,2 12,1 32,5 40,6 
2 40,7 39,6 8,3 30,4 36,2 
3 36,6 38,7 7,0 26,7 37,9 
4 35,7 37,8 6,3 25,8 36,5 
5 32,2 36,2 5,9 24,1 35,4 

15 30 33,5 5,6 22,3 35,5 
30 25,1 30,3 5,2 21,8 36,3 
60 23 28,3 4,7 15,9 41,7 
90 27,4 28,6 4,4 17,6 42,4 

 
 

 

1.2.5. pH muutus  
 

Ternes- ja üleminekupiima muutused ei seisne ainult koostiskomponentide sisalduse 

muutustes. Friisi tõugu lehmade seas läbi viidud uuringus (Tsioulpas jt 2007) selgus, et 

ternespiima pH oli esimesel päeval pärast poegimist 6,15, kuid tõusis sujuvalt ning 90. 

päeval pärast poegimist oli see 6,7. Veise ternespiim on veidi happelisem kui tavapiim 

(Edelsten 1988). Samas uuringus leiti, et huvitavad muutused toimuvad ka laapumisajaga. 

Esimesel päeval pärast poegimist oli laapumisaeg 18 minutit, järgnevatel lähipäevadel (3.-

5. päev) toimus laapumine ligikaudu 10 minutiga ning seejärel hakkas laapumisaeg taas 

pikenema (90. päeval 18-20 minutit). Esimese päeva ternespiima pikk laapumisaeg onli 

mõnevõrra ootamatu tulemus, sest valgu ja mineraalainete sisaldus oli ternespiimale 

omaselt kõrge ning pH madal. Viimaseid peetakse üldiselt laapumist kiirendavateks 

faktoriteks. 
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1.3. Ternespiima kvaliteeti mõjutavad tegurid 
 

Veise ternespiima kvaliteet omab olulist rolli eelkõige vastsündinu jaoks. Teada olevalt 

sisaldab ternespiim mitmeid vajalikke toitaineid ning immuunkomponente, kuid 

ternespiima kvaliteedi puhul räägitakse põhiliselt siiski IgG konsentratsioonist. IgG 

sisalduse ja vastsündinu tervise vahel on kõige enam leitud seoseid, mistõttu peetakse 

kõrgema IgG sisaldusega ternespiima kvaliteetsemaks. Kõrge kvaliteediga ternespiimaks 

võib pidada piima, mille IgG kontsentratsioon on suurem kui 50 g/l (McGuirk jt 2004). 

Veise ternespiima kvaliteeti mõjutavad tegurid võib jagada kaheks: tegurid, mida 

piimatootja saab mõjutada ja tegurid, mis ei sõltu piimatootjast. Emaslooma vanus ning 

tõug on teguriteks, mida tootja ei saa muuta. Tootja poolt on muudetavad veise 

kinnisperioodi pikkus, enne poegimist teostatav vaktsineerimine ning ternespiima 

kogumine. 

 

 

1.3.1. Tõug 
 

Mitmed võrdlevad uuringud on tõestanud, et ternespiima kvaliteet sõltub looma tõust. Guy 

ja teised (1994) on uuringus võrrelnud lihaveise ja piimaveise ternespiima kvaliteeti ning 

selgus, et lihaveise ternespiim sisaldas 113,4 g/l IgG!-d ning piimaveise ternespiim 42,7 g/l 

(Guy jt 1994). Piimaveiste tõugude vahelises uuringus leiti, et Holsteini tõugu lehmade 

ternespiim sisaldas Ig-d 5,6%, mis jäi kvaliteedilt alla Sveitsi pruuni (6,6%) ja Jersey tõugu 

(9,0%) lehmade ternespiimale (Muller jt 1981). Tõugude vahelised erinevused võivad olla 

põhjustatud geneetilistest erinevustest. 
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1.3.2. Looma vanus 
 

Ternespiima kvaliteeti mõjutab emaslooma vanus. Vanemad lehmad toodavad parema 

kvaliteediga ternespiima, sest nad on kauem olnud konkreetsele farmile omaste 

patogeenide mõju all (Tyler jt 1999; Morin jt 2001). Holsteini tõugu lehmade seas läbi 

viidud uuring (Tyler jt 1999) tõestas, et vanema looma ternespiim sisaldab IgG-d rohkem. 

Uuriti esimest, teist ja kolmandat laktatsiooni ning selgus, et IgG kontsentratsioonid olid 

vastavalt 66, 75 ja 97 g/l. Sama uuring teostati Guernsey tõugu veiste seas, kuid esimese, 

teise ja kolmanda laktatsiooni ternespiimas märkimisväärset kvaliteedi vahet ei leitud 

(Tyler jt 1999).  

Pritchett ja teised (1991) uurisid Holsteini tõugu lehmade ternespiima Ig G! 

kontsentratsiooni vastavalt laktatsiooni numbrile. Tabelis 7 on toodud andmed vastava 

uuringu kohta, kus selgus, et alates 3. laktatsioonist on IgG! keskmine kontsentratsioon 

märgatavalt suurem kui noorematel loomadel (1.-2. laktatsioon). 

Tabel 7. IgG! keskmine kontsentratsioon (mg/ml) sõltuvalt looma laktatsiooni numbrist 

(Pritchett jt 1991) 

Laktatsiooni 
number 

 
Valim 

 
Ig𝐆𝟏, mg/ml 

1 221 42,8 
2 274 42,8 
3 197 50,8 
4 128 56,6 

5+ 99 55,5 
 

 

1.3.3. Kinnisperioodi pikkus ja vaktsineerimine 
 

Kinnisperioodi pikkus mõjutab veise ternespiima kvaliteeti. Immuunoglobuliinide sekret-

sioon emaslooma udaranäärmesse algab umbes viis nädalat enne poegimist (Stelwagen jt 

2008). Grusenmeyer ja teised (2006) leidsid, et Holsteini tõugu lehmad, kelle 

kinnisperiood on üleliia lühike (vähem kui 21 päeva) või kinnisperioodi puudus, tootsid 

madala IgG kontsentratsiooniga ternespiima. Kinnisperioodi pikkus võib mõjutada ka 
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veise poolt toodetud ternespiima kogust. Samas uuringus selgus, et lehmad, kelle 

kinnisperiood kestis 40 päeva tootsid 2,2 kg vähem ternespiima, kui lehmad, kelle 

kinnisperiood kestis 60 päeva. 

Lehma vaktsineerimine enne poegimist on andnud nii positiivseid kui ka negatiivseid 

tulemusi. Veise vaktsineerimine Pasteurella haemolytica, Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, rotaviiruse ja koronaviiruse vastu võib mõjutada ternespiima kvaliteeti 

(Hodgins ja Shewen 1996). Erinevad uuringud on andnud erinevaid tulemusi, kuid 

õigeaegselt teostatud vaktsineerimine (3-6 nädalat enne poegimist) on toonud positiivset 

mõju kaitsvate antikehade suurenenud konsentratsiooni näol ternespiimas (Myers jt 1982; 

Hodgins ja Shewen 1996). 

 

 

1.3.4. Ternespiima kogumine 
 

Ternespiima kogumine ehk lüpsmine mõjutab selle kvaliteeti. Ig kontsentratsioon 

ternespiimas on suurim kohe pärast poegimist ning langeb aja möödudes. Parima 

kvaliteediga ternespiima kogumiseks, tuleks lüps teostada enne 1-2 tunni möödumist 

poegimisest. Ternespiima kogumise aja ja IgG sisalduse seoste uuringus leiti, et 6 tundi 

pärast poegimist kogutud ternespiimas oli IgG kontsentratsioon vähenenud 17%; 10 

tunniga 27% ja 14 tunniga 33% (Moore jt 2005).  
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1.4. Ternespiima vadak 
 

Vadak on piima kalgendamisel ja kalgendi töötlemisel eralduv kollakas-roheline vedelik. 

Suur osa piimas sisalduvatest toitainetest jääb vadakusse. Vadakusse läheb enamik 

piimasuhkrust, vees lahustuvatest vitamiinidest ja mineraalsooladest. 

Ternespiima vadak saadakse, kui ternespiim kalgendatakse laapensüümiga. Kalgendi 

töötlusega kaasneb vadaku eraldumine kalgendist, mis põhineb sünereesi nähtusel. 

Sünereesi põhjuseks on parakaseiini võrgustiku moodustanud mitselliahelate 

kokkutõmbumine, mis jätkub ka pärast kalgendi teket (Poikolainen 2004). Võrgustiku 

tihenemine tuleneb mitsellide liitumist võimaldavate sidemete paljususest ja nende 

ümberpaiknemisest. Soojusliikumise toimel ja varasemate sidemete katkemisel satuvad 

mitselliahela erinevad osad kokkupuutesse naaberahelatega, tekivad uued sidemed ning 

võrgustik tiheneb. See suurendab rõhku ahelatevahelises ruumis, mis surub kalgendist 

välja vadakut. Kalgendi võrgustik toimib samal ajal filtrina, mis ei lase vadakusse minna 

rasvakuulikestel ja mikroobidel (Jõudu 2008).  

Vadakuvalgud jäävad pärast kaseiini kalgendamist vadakusse. Vadakuvalkude hulka 

kuuluvad β-laktoglobuliin, α-laktalbumiin, vereseerumi albumiin, immunoglobuliinid, 

laktoferriin ja mõned muud valgulised ühendid (Poikalainen 2004). Vadakusse jääb ka 

põhiline süsivesik piimas ehk laktoos. Laktoos on disahhariid, mis koosneb glükoosist ja 

galaktoosist. Ternespiimas (ja seega ka ternespiima vadakus) on laktoosi protsentuaalselt 

umbes poole vähem kui tavapiimas (Hammon jt 2000. 

Ternespiima vadak sisaldab rohkem immunoglobuliine võrreldes tavapiima vadakuga, sest 

ternespiimas on enam kui 60 korda rohkem immunoglobuliine kui tavapiimas (Hammon jt 

2000). Ternespiima vadak sisaldab IgG-d rohkem kui 50 korda enam tavapiima vadakust, 

sest kontsentratsioonilt on seda ternespiimas 3,2 g/100ml kohta, kui tavapiimas kõigest 

0,06 g/100ml kohta (Hammon jt 2000). 

Ternespiima albumiinide sisaldus on ligikaudu 6% (Hammon jt 2000), samas kui 

tavapiimas on neid kõigest 0,5%, sellest tulenevalt sisaldab ternespiima vadak albumiine 

rohkem kui tavapiima vadak. 
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1.5. Temperatuuri mõju ternespiima kvaliteedile 
 

Ternespiim on väga ebastabiilne bioaktiivsete komponentide temperatuuri tundlikkuse 

tõttu (Godden jt 2006). Muuhulgas on termolabiilsed ka immuunoglobuliinid. Veise 

ternespiima immuunoglobuliinidest on IgG kõige termostabiilsem ja IgM kõige vähem 

termostabiilsem (Hurley ja Theil 2011). Eeltoodu tõttu tuleb ternespiima väärindamise 

tehnoloogia valikul (kui eesmärgiks on toote bioaktiivsuse säilimine) arvestada ka 

teatavate termilise töötluse parameetrite piirangutega. 

 

 

1.5.1. Kuumtöötlus  
 

Ternespiima kuumtöötlus ehk pastöriseerimine on vajalik patogeenide hulga 

vähendamiseks või hävitamiseks. Vastsündinu seisukohalt on pastöriseerimine samuti 

vajalik, et takistada mitmete haigusi põhjustavate patogeenide levikut ning seega kaitsta 

vasika tervist (Hurley  ja Theil 2011). Ternespiimale sobiliku pastöriseerimisparameetrite 

(temperatuur, aeg) selgitamiseks (mis ei mõjutaks oluliselt viskoossust ja bioaktiivsete 

komponentide kontsentratsiooni, kuid hävitaks patogeenid) on läbi viidud mitmed 

uuringud. Abd El-Fattah jt (2014) uurisid erinevate pastöriseerimistemperatuuride ja 

kestvuste mõju Holsteini tõugu lehmade ternespiima komponentide kontsentratsioonile 

(tabel 8). Pastöriseerimismeetodid 63°C 30 minutit ja 72°C 15 sekundit alandasid IgG, 

IgM, IGF-1 ja laktoferriini kontsentratsiooni ning tõstsid viskoossust. Uuringu kohaselt 

leiti, et sobivaimaks pastöriseerimismeetodiks on temperatuuri valik 60°C 60 minuti 

jooksul, mis ei mõjutanud oluliselt ternespiima viskoossust, IgG kontsentratsiooni ja 

bioaktiivseid omadusi.  
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Tabel 8. Ternespiima bioaktiivsete komponentide kontsentratsioonide muutused vastavalt 

pastöriseerimismeetodile (Abd El-Fattah jt 2014) 

Komponent Algne 
kontsentratsioon 

Pastöriseerimismeetod   

  
 

60°C, 60 min 63°C, 30 min 72°C, 15 s 
IgG (mg/ml) 30,2 29,5 24,1 23,9 
IgM (mg/ml) 3,0 2,8 1,7 1,8 
IGF-1 (ng/ml) 991 895 785 776 
Laktoferriin (mg/ml) 1,0 0,67 0,57 0,13 
Viskoossus (cP) 19,6 20,1 27,4 25,9 

 

Green ja teised (2003) on leidnud, et ternespiima pastöriseerimine 63°C juures 30 minutit 

muutis ternespiima tihedust suuremaks ning vähendas IgG kontsentratsiooni keskmiselt 

25,3%. Samas uuringus leiti, et pastöriseerimine 72°C juures 15 sekundit pole samuti 

ternespiima jaoks sobilik, sest IgG kontsentratsioon vähenes 28,4%. 

Elizondo-Salazar ja teised (2010) on leidnud, et ternespiima kuumtöötluseks on optimaalne 

60°C 30-60 minuti jooksul, sest sellise meetodi puhul on minimaalsed muutused 

viskoossuses, vähene IgG kontsentratsiooni langus ja oluline bakterite üldarvu langus.  

Üleliia kõrgete pastöriseerimistemperatuuride kasutamine mõjutab immunoglobuliinide 

sisaldust drastiliselt. Kui ternespiima pastöriseerida 75°C juures 5 minutit väheneb IgG 

kontsentratsioon 40%; kui pastöriseerida 95°C juures 15 sekundit väheneb IgG 

kontsentratsioon 100% (Hurley ja Theil 2011). 

 

 

1.5.2. Külmutamine  
 

Ternespiima säilitamiseks külmutamise teel on oluline teada, millisel temperatuuril ning 

kui pika aja jooksul säilivad koostiskomponendid maksimaalselt. Holsteini tõugu lehmade 

seas läbi viidud uuringus külmutati ternespiim -20°C juures, et määrata 

koostiskomponentide (IgG, IgM, IGF-1 ja laktoferriin) kontsentratsioon erinevatel 

ajahetkedel (Abd El-Fattah jt 2014). Tulemusena selgus, et külmutamisel -20°C juures 

kolmeks kuuks ei vähene IgG ja IgM kontsentratsioon märkimisväärselt. Tabelis 9 on 
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toodud ternespiima bioaktiivsete koostiskomponentide kontsentratsioonide muutused kohe 

pärast külmutamist, kolmandal kuul ja kuuendal kuul.  

 

Tabel 9. Külmutatud ternespiima bioaktiivsete komponentide kontsentratsioonide 

muutused 6 kuu jooksul (Abd El-Fattah jt 2014) 

Komponent 
Algne 
kontsentratsioon Säilitusaeg, kuudes 

    0 3 6 
IgG (mg/ml) 29,5 28,8 27,5 24,6 
IgM (mg/ml) 2,8 1,9 1,7 0,7 
IGF-1 (ng/ml) 895 775 725 720 
Laktoferriin (mg/ml) 0,67 0,63 0,5 0,44 

 

Bilbao jt (2001) on leidnud, et külmutatud ternespiimas säilivad immuunoglobuliinid isegi 

kuni viieteistkümne aasta jooksul, kuigi nende kontsentratsioon väheneb märkimisväärselt. 

Ternespiima töötlemiseks on vaja arvesse võtta tema bioaktiivsete komponentide 

termotundlikust, millest tulenevalt valida optimaalne töötlusmeetod või säilitusviis. 

Kasutades vale töötlusrežiimi, langeb ternespiima väärtuslikkus, muutub 

koostiskomponentide kontsentratsioon ning saadud toode ei vasta kehtestatud 

kvaliteedinõuetele. 
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1.6. Osakeste suurusjaotuse määramiseks kasutatava dünaamilise 
valguse hajumise meetodi põhimõte 
 

DLS-meetod on hüdrodünaamiline meetod ehk see mõõdab hüdrodünaamilisi mõõtmeid, 

tavaliselt pöörlemis ja/või translatiivse difusioonkoefitsenti, mis on teoreetiliselt seotud 

osakeste suuruste ja kujudega (Pecora 2000). Dünaamilise valguse hajumise meetodit 

teatakse ka kui footonite korrelatsiooni spektroskoopiat (Xu 2015). See meetod on kõige 

populaarsem osakeste suurusjaotuse määramiseks. Antud meetodi eelisteks on katse lühike 

kestvus, automatiseeritus ning madalad kulud katse läbi viimiseks. DLS- meetod põhineb 

valguse dünaamilisel peegeldumisel osakestelt (Pecora 2000). Analüsaatori sensorid 

registreerivad osakestelt hajuva valguse ja selle põhjal arvutatakse tarkvara abil osakeste 

suurusjaotus. Seadme suurusjaotuse määramise metoodika põhineb Browni liikumisest 

tingitud osakeste asukoha muutuse fikseerimisel ehk osakeste peegelduva/hajuva valguse 

intensiivsuse muutuse registreerimisel ajas (mikrosekundit) (Sats jt 2015). Lihtsustatult 

põhineb DLS-meetod printsiibil, et suuremad osakesed liiguvad vähem, väiksemad rohkem 

(Sats jt 2015). 

Dünaamilise valguse hajumise meetodi kasutamise eeliseks on võimalus uurida väga 

erineva suuruse ja molekulmassiga osakeste suurusjaotust (näiteks valke või erineva 

suurusega agregaate). Samuti on võimalik selle meetodiga määrata mitmete teiste 

parameetrite mõõtmeid, nagu näiteks molekulaarmassi, pöörlemisraadiust jne (Sartor).  

DLS-mõõtmismeetodit ei kasutata tänapäeval mitte ainult teaduslaborites, vaid ka 

tööstustes, mis tegelevad näiteks farmaatsiaga, fluoresteeriva pulbriga, haruldaste 

materjalidega, toiduteadusega, patoloogiaga ning membraantehnoloogiaga (Xu 2015). 
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1.7. Ternespiima koostisosakeste mõõtmed 
 

Ternespiima ja selle fraktsioonide (vadak) koostisosakeste mõõtmete (suurusjaotuse) 

teadmine on rakendatav ternespiima väärindamise tehnoloogiliste lahenduste (nt 

filtreerimine) optimeerimisel. Osakeste suurusjaotuse määramise kaudu on muu hulgas 

võimalik uurida ka keskkonna (pH, temperatuur) mõju osakeste liitumisele (suurusjaotus 

muutub). Eeldusel, et erinevate ühendite mõõtmed on erinevad, on võimalik osakeste 

suurusjaotuse määramise kaudu hinnata ka vastavate ühendite esinemise osakaalud (ja/või 

selle muutust). 

 

 

1.7.1. Vadakuvalgud ja laktoos 
 

Kõige suurema molekulaarmassiga ternespiima vadakuvalgud on immunoglobuliinid 

(150kDa) (Pakkanen ja Aalto, 1997) ning neil on võime liita endaga mikroobe, somaatilisi 

rakke, rasvakuulikesi ja muud sellist (Poikalainen, 2004). Silverton (1977) on leidnud, et 

inimese IgG diameeter on umbes 14nm. Ahrer’i ja teiste (2003; 2006) andmetel on IgG 

hüdrodünaamiline diameeter vahemikus 8-13nm. 

 
β-laktoglobuliin ja α-laktalbumiin on suhteliselt väikese molekulaarmassiga, vastavalt 37 

ja 17kDa ning nende osakeste suurus jääb vastavalt vahemikesse 25-50nm ja 15-20nm 

(Håkansson jt 2000; Morgan jt 1999). 

 
Kõige väiksemad osakesed ternespiimas on laktoos ja mineraalained. Laktoosi 

hüdrodünaamiline diameeter on umbes 1 nm (Schultz 1961). Lahustunud mineraalainete 

keskmine suurus on kuni 5 nm (Riemsdijk jt 2011). 

 

 

1.7.2. Kaseiini mitsellid 
 

Ternespiima kaseiini mitselli diameetrit on mõõdetud Friisi tõugu lehmade seas läbi viidud 

uuringus dünamaailise valguse hajumise meetodil (DLS). Tsioulpas’e jt (2007) uuringus 

leiti, et kaseiini mitsellide diameeter ei muutunud tavapiima perioodil, kuid esimesel 
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päeval pärast poegimist langes see järsult ning seejärel jäi stabiilseks. Tabelis 10 on välja 

toodud andmed kaseiini mitselli diameetri muutuste kohta 90 päeva jooksul pärast 

poegimist.  

 

Tabel 10. Kaseiini mitselli keskmise diameetri (nm) muutused 90 päeval pärast poegimist 

(Tsioulpas jt 2007) 

Aeg      
(päev) 

Kaseiini mitselli 
diameeter (nm) 

1 227 
2 189 
3 198 
4 198 
5 188 
15 194 
30 196 
60 198 
90 196 

 

Fox ja Brodkorb (2008) on uuringute käigus leidnud erinevate mõõtmetega kaseiini 

mitselle (50-600nm), kuid peavad keskmiseks kaseiini mitselli diameetriks 150nm. 

Kaseiini mitsellide molekulaarmass on keskmiselt 500-900kDa (Fox ja Brodkorb 2008). 

 

 

 

 

1.7.3. Rasvakuulikesed 
 

Ternespiimas sisalduvad rasvagloobulid on kõige suuremad osakesed piimas nii 

mõõtmetelt kui ka molekulaarmassilt. Piimarasva komponendid on kokku pakendatud 

rasva gloobuliteks, mida ümbritseb membraan. Rasvagloobulite diameeter on vahemikus 

0,2 kuni 15 mikromeetrit (Laht 2001). Ternespiima rasvagloobulite molekulaarmass on 

keskmiselt üle 800kDa (Boersma jt 1991). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Proovide kogumine  
 

Käesolevas uurimustöös kasutati Eerika katsefarmist kogutud Holsteini tõugu lehmade 

proove. Selguse huvides nimetatakse kõiki kogutud proove edaspidi ternespiima 

proovideks. Proovid koguti 50ml korgiga suletavatesse katsutitesse, mis märgistati looma 

numbriga. Iga looma (n=46) kohta koguti nelja esimese poegimisjärgse lüpsi proovid 

(n=46×4=186) ning need säilitati külmutatult (-20°C). Kuna iga looma nelja poegmisjärgse 

lüpsi ternespiima vadakut filtreeriti kolme äralõikega (450; 100; 20nm) filtriga, siis määrati 

kokku 46×4×3=552 proovi osakeste suurusjaotus. 

Et uurida looma vanuse mõju ternespiima vadaku osakeste suurusjaotusele, püüti valim 

moodustada nii, et erineva laktatsiooni numbriga loomade proovid oleks esindatud 

ühtlaselt. Tabelis 11 on toodud valimis olevate lehmade arv ja laktatsiooni number. 

 

Tabel 11. Valimi laktatsioonide vaheline jagunemine 

Laktatsiooni nr 1 2 3 4 5+* 
Lehmade arv 10 8 9 9 10 

• - antud veerus on kaheksa viienda ja kaks kuuenda laktatsiooni looma 

 

 

2.2. Ternespiima vadaku eraldamine 
   

Proovi ettevalmistamist alustati ternespiima sulatamisega vesivannis (40°C), sest sel juhul 

ei vajanud proovid enne kalgendamist täiendavat jahutamist.  

Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse uurimiseks sadestati ternespiimast välja 

kaseiini laapensüümi abil. Kiirema kalgenemise ja tugevama kalgendi saavutamise 

eesmärgil lisati laapensüümi kahekordsele juustu valmistamise normile vastavas koguses. 
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Analüüsitud proovide kalgendamiseks kasutati laap Naturen Stabo 230, mida arvutuste 

kohaselt tuli 50ml ternespiimale lisada 25µl.  

Kalgendamine teostati vesivannis 34-40°C juures ligikaudu 30 minuti jooksul. Ebapiisava 

kalgenditugevuse korral pikendati kalgenemise aega. Intensiivsema vadaku eraldumise 

tagamiseks saadud kalgend lõigati ning seejärel eraldati vadak läbi sõela (ava umbes 

1mm). Joonisel 2 on toodud looma nr 37 nelja poegimisjärgse lüpsi ternespiima proovidest 

eraldatud vadak ja proovinõusse jäetud kaseiin. 

 

  

Joonis 2. Looma nr 37 nelja poegmisjärgse lüpsikorra ternespiima proovidest eraldatud 

vadak 

 

 

2.3. Ternespiima vadaku filtreerimine 
 

Vastavalt varasematele piima (Mootse jt 2014) ja ternespiima osakeste suurusjaotuse (Sats 

jt 2014) uuringutele kasutati osakeste suurusjaotuse määramiseks vajaliku lahjenduse 

(1:200) saavutamiseks bakteri söötmena kasutatavat puhverlahust RPMI. Lahjendamine on 

vajalik, et tagada lahuse läbipaistvus, optimaalne osakeste kontsentratsioon ja ühtlasi 

lihtsustada ternespiima vadaku edasist filtreerimist. 

Filtreerimiseks kasutati Whatman Anotop 25 steriilseid filtreid äralõigetega 450nm; 100nm 

ja 20nm (joonis 3). 450nm äralõikega filtreerimist rakendati proovist võimaliku rasva ja 
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kaseiini jääkide eraldamiseks. Järgnevad filtratsioonid viidi läbi ternespiima vadaku 

fraktsioneerimise uurimiseks. 

 

Joonis 3. Ternespiima vadaku filtreerimisel kasutatavad filtrid (Anotop 25) 

 

 

2.4. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus 
 

Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse määramiseks viidi filtreeritud lahjendus 

küvetti ning sisestati analüsaatorisse Malvern Zetasizer Nano ZS (joonis 4), mis seadistati 

soojendama proovi 19°C-ni ja tegema igast sisestatud proovist neli mõõtmist. 

Suurusjaotuse määramine toimus DLS-meetodil (Dynamic Light Scattering), mille 

mõõteulatus jääb vahemikku 0,1nm kuni 10µm.  

 

Joonis 4. Analüsaator Malvern Zetasizer Nano ZS 
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Analüsaator väljastas vadakuvalkude osakeste suurusjaotuse arvandmed ja analüsaatori 

tarkvara programm võimaldas teostada ka esialgse andmetöötluse, millele järgnes täiendav 

analüüs kasutades Microsoft Exceli tarkvara. Käesoleva töö metoodikat kirjeldav skeem on 

toodud joonisel 5. 

 

 

Joonis 5. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse uurimise metoodikat kirjeldav 

skeem. 

  

2.5. Andmete analüüs 

 
Antud töös on analüüsitud osakeste suurusjaotuse määramise tulemusi, kus osakeste suurus 

jäi vahemikku 0-315nm. Flitri äralõike poolest oleks võimalik kasutada tulemusi osakeste 

suurusega kuni 450nm, kuid kuna suuremaid osakesi kui 315nm esines väga vähe, siis 

puudus nende statistiliseks analüüsiks vajalik andmete hulk ning otstarbekus.  

 
Analüüsi tulemuste seas leidub ka ebaloogilisi väärtusi. Näiteks leidub 20nm filtriga 

filtreeritud proovis suuremaid osakesi, kui filtri äralõige lubaks ehk märkimisväärselt 

suurema diameetriga kui 20nm. Kui tulemus varieeruks mõne kuni paarikümne nanomeetri 

võrra, saaks neid tulemusi statistilises analüüsis kasutada, kuna immuunoglobuliinidel on 

teatav elastsus. Neid on võimalik rõhu abil pressida läbi filtriavade ilma membraani 
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kahjustamata. Analüüsi tulemused, mis on filtri äralõikest 2 kuni 4 korda suuremad ehk 

ebareaalselt suuremad, on jäetud statistilisest analüüsist välja, kuna need mõjutaksid 

oluliselt tulemust. Taoliste ebaloogiliste tulemuste saamise põhjuseid võib olla mitmeid, 

näiteks filtri purunemine filtreerimisel, proovide ebakorrektne käsitlemine, proovide või 

katseklaaside saastumine või määramise viga analüsaatori poolt. 

 
Andmete analüüsis on arvestatud 6. laktatsiooni numbriga lehmad (mida valimis oli vaid 2) 

5. laktatsiooni numbriga lehmade hulka ning käsitletakse kui 5. ja suurema laktatsiooni 

numbriga lehmade grupp. 

 

 

2.5.1. Osakeste suurusjaotuse andmete grupeerimine 
 

Ternespiima vadaku proove uuriti dünaamilise valguse hajumise meetodil (vt ka peatükk 

6) ning esmane andmete analüüs on teostatud Malvern Zetasizer Nano ZS arvuti tarkvara 

abil. Analüsaator võimaldab osakeste suurusjaotust vaadelda valguse hajumise 

intensiivsuse, osakeste mahu ja osakeste arvu järgi. Valguse hajumise intensiivsuse, kui 

kõige otsesema ja ühtlasi täpsema mõõtmise tulemuse kasutamine eeldab monodispersset 

(ühtlase suurusega osakesed) lahust, sest vastasel korral varjavad suuremad osakesed ära 

valguse hajumise väiksematelt osakestelt. Kuna antud proovide puhul oli sageli tegemist 

polüdisperssete lahustega, kasutati seadme tarkvara võimalust teisendada valguse hajumise 

intensiivsuse mõõtmistulemused osakeste mahule ja arvule, mida kasutati edaspidistes 

tulemuste analüüsides. Analüsaator teostab ühe proovi osakeste suurusjaotuse määramiseks 

neli järjestikkust, iseseisvat mõõtmist, milledest arvutati Malvern tarkvara abil keskmine 

suurusjaotus, mis sisaldab maksimaalselt kolme eristuvat alamsuurusjaotust (polüdispersne 

lahus), millede pindala moodustab 100%. Järgnevalt jagati määratud suurusjaotused (sh 

neis sisalduvad alamsuurusjaotused) moodide (nm) ja pindala (%) alusel 

suurusgruppidesse (tabel 12). Suurusgruppide jaotuse loomisel lähtuti kirjanduse alusel 

teadaolevast immunoglobuliinide hüdrodünaamilisest diameetrist (vt ka peatükk 7). 

Suurusgruppide arvu piiramiseks võeti kasutusele astmeline jaotus, kus iga järgneva 

suurusgrupi vahemik oli eelnevast kaks korda suurem. 
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Tabel 12. 6 suurusgruppi ternespiima vadakuosakeste jaotuseks diameetri alusel 

Osakeste suurusgrupid 
0...5 nm 

5...15 nm 
15...35 nm 
35...75 nm 

75...155 nm 
155...315 nm 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

 

3.1. Osakeste suurusjaotuse analüüs suurusgruppide osakaalude alusel 
 

Osakeste hüdrodünaamilise diameetri alusel suurusgruppidesse jaotatud osakeste mõõtmed 

analüüsiti arvesse võttes suurusgrupi osakaalu, lüpsi korda ja filtri äralõiget. 

Kui tavapäraselt eelistatakse osakeste suurusjaotuse analüüsil määramise täpsust ja 

usaldusväärsust silmas pidades monodisperset analüüti, siis antud töö puhul võimaldab just 

nimelt analüüdi polüdispersus vaadelda osakeste suurusjaotuse muutust, ehk selgemini 

eristada erinevate alamsuurusjaotuste esinemise osakaalude muutust. Samas on proovide 

monodispersuse saavutamiseks ja seeläbi tulemuste täpsuse ja järelduste usaldusväärsuse 

tagamiseks rakendatud sama proovi analüüsil astmelist filtreerimist (filtri pooriavad ehk 

äralõiked vastavalt 450, 100 ja 20nm). Mono- ja polüdisperssete suurusjaotuste 

esinemisega kaasneb paratamatult ka suur suurusgruppide osakaalude varieeruvus, sest 

näiteks monodispersses analüüdis võib sama suurusgrupi osakaal moodustada kogu 

suurusjaotuse (100%), aga polüdispersses vaid murdosa). 

Joonisel 6 on toodud osakeste suurusjaotuses esinevate suurusgruppide osakaalud lüpside 

ja filtratsioonide lõikes (vastavad keskmised väärtused ja standardhälve on toodud lisas 3). 

Suurusgrupp 5-15nm (joonisel 6 oranž) esineb kõikide filtratsioonide ja lüpsikordade 

osakeste suurusjaotustes suurima keskmise osakaaluga. Kirjanduse ülevaates selgitatud 

ternespiima koostise ja osakeste mõõtmete (Ahrer jt 2003; Silverton 1977)  alusel võib 

eeldada, et suurusgrupi 5-15nm esinemise osakaalu peegeldab IgG sisalduse muutust 

lüpside ja filtratsioonide lõikes. 
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Joonis 6. Ternespiima vadaku osakeste suurusgruppide (SG) keskmiste osakaalude võrdlus 

lüpside (1.-4.) ja filtratsioonide (450; 100; 20nm) lõikes (n=4×3×46). IgG-d sisaldava 

suurusgrupi (5-15nm) puhul on toodud osakaalu protsent ± standardhälve ja tulemuste 

erinevuse statistiline olulisus (erinevad tähed näitavad, et erinevus on statistiliselt oluline, 

p<0,05). 

 

Illustreerimaks seda, et joonisel 6 toodud osakeste suurusgruppide keskmised osakaalud 

pole arvutatud üksikute tulemuste alusel, on joonisel 7 toodud ternespiima vadaku osakeste 

suurusgruppide esinemise sagedus (%) analüüsitud proovides. Oluline on märkida, et 

arvesse on võetud kõik esinemise korrad (esinemise osakaal suurusjaotuses >0,1%). 

Jooniselt nähtub, et eelkõige huviorbiidis olev suurusgrupp (5-15nm) prevaleerib valdavas 

enamuses proovidest. Lisaks leiti viie suurusgrupi suurusjaotustes esinemise osakaalu ja 

proovides esinemise sageduse vahel tugev ja ühe puhul nõrk statistiliselt oluline (p<0,01) 

positiivne seos (vastavalt: 0-5nm r=0,78; 5-15nm r=0,98; 15-35nm r=0,93; 35-75nm 

r=0,13; 75-155nm r=0,78; 155-315nm r=0,98). Eeltoodud korrelatsioonidest võib 

järeldada, et kui suurusgrupi osakaal suurusjaotuses on kõrge, siis on ta esindatud ka 

paljudes proovides, mis omakorda tõstab tulemuste usaldusväärsust. Sellegi poolest tuleks 

edaspidi analüüsida alternatiivseid suurusgruppidesse jaotamise võimalusi ja tekkivaid 

seoseid. 
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Joonis 7. Ternespiima vadaku osakeste suurusgruppide esinemise keskmine sagedus (%) 

analüüsitud proovides (esinemise osakaal suurusjaotuses >0,1%) 

 

 

3.1.1. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus filtratsioonide lõikes 
 

Suurusgruppide esinemise osakaalud erinevate filtratsioonide lõikes on loogilised ja 

filtratsioonide mõju osakeste suurusjaotusele on ootuspärane. Jooniselt 6 nähtub, et 450nm 

äralõikega filtreeritud ternespiima vadaku proovid on kõige polüdisperssemad ja esindatud 

on kõik suurusgrupid. Tuginedes kirjanduse andmetele (Fox ja Brodkorb 2008; Håkansson 

jt 2000; Morgan jt 1999; Silverton 1977; Ahrer jt 2003; 2006; Schultz 1961), võib arvata, 

et suurusgrupid sisaldavad: 0-5nm laktoos ja väiksemad valguühendid; 5-15nm IgG!, IgG! 

ja IgA; 15-35nm α-laktalbumiin ja β-laktoglobuliin; 35-75nm suuremad valguühendid; 75-

155nm IgM; 155-315nm väiksemad rasvakuulikesed ning kaseiini osakesed. Kaseiinid 

leiduvad piimas (sh ternespiimas) natiivselt kaseiinimitsellidena, seega peale ensümaatilist 

sadestamist võib vadakus leiduda mitsellist oluliselt väiksemaid kaseiine ja selle osakesi. 

Kuigi kaseiiniosakeste osakaal vadakus ei tohiks olla märkimisväärne, võib see teatud 

äralõigetega filtreerimisel kontsentreeruda. 100 ja 20nm äralõikega filtreeritud ternespiima 

vadak on 450nm äralõikega võrreldes märkimisväärselt monodispersem (ühtlasem), 
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kusjuures ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus on jagunenud vaid kahte suurusgruppi 

(0-5 ja 5-15nm), mis eeltoodud kirjanduse andmetele tuginedes sisaldavad laktoosi ja 

immunoglobuliine. Oluline on märkida, et 20nm filtratsiooni 2., 3. ja 4. lüpsi puhul 

(n=3×46=138) esines 11 proovi suurusjaotuse määramisel probleeme adekvaatseks 

analüüsiks piisaval hulgal osakeste tuvastamisega. See on tingitud sellest, et tulemuste 

võrdluse usaldusväärsust silmas pidades kasutati kõikide proovide suurusjaotuse 

määramisel sama proovi ettevalmistuse metoodikat, sh ka proovi lahjendusastet (1:200), 

mistõttu IgG sisalduse vähenedes lüpside lõikes vähenes ka vastav osakeste arv analüüdis. 

 
 

3.1.2. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus lüpside lõikes 
 

Käesolevas töös esitatud ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse dünaamika ei ole 

vastuolus kirjanduse ülevaates esitatud varasemate uuringutega. Jooniselt 6 nähtuv, 

suurusgrupi (5-15nm) osakaalu vähenemine lüpside lõikes on kooskõlas nii varasemates 

uuringutes (Ahrer jt 2003; Silverton 1977) kajastatud IgG diameetriga kui asjaoluga, et 

ternespiimas ja selle vadakus on kõige kõrgema sisaldusega kuivaineliseks 

koostiskomponendiks IgG. Vastavalt kirjanduse andmetele (Elfstrand jt 2002), mille 

kohaselt ternespiima IgG sisaldus lüpside lõikes väheneb, langeb ka vastava (IgG-d 

sisaldava) suurusgrupi (5-15nm) osakaal kogu osakeste suurusjaotuses kõikide lüpside 

lõikes (p<0,001). Paaridevahelisi statistiliselt olulist erinevuste puudumist (joonis 6) võib 

seletada analüütide polüdispersuse ja tulemuste varieeruvusega (vt ka ptk 3.1). Viimane 

võib olla tingitud ka loomade individuaalsetest näitajatest (vanus, tervislik seisund jne). 

Ternespiima osakeste suurusjaotuses esinevate suurusgruppide keskmised osakaalud ja 

standardhälbed on toodud lisas 1. Kirjanduse andmetel (Hammon jt 2000; Elfstrand jt 

2002) on ternespiima IgG sisaldus väga kõrge esimesel päeval (1. ja 2. lüps) pärast 

poegimist. Ka osakeste suurusjaotuse analüüsi tulemuste põhjal on IgG-d sisaldava 

suurusgrupi osakaal 1. ja 2. lüpsi korral kõrge ning langeb järsult järgnevatel päevadel. 

Selle loogikaga on vastavuses ka laktoosi (Schultz 1961) ja mineraalaineid (Riemsdijk jt 

2011) sisaldava suurusgrupi (0-5nm) sisaldus, mis esimesel poegimise järgsel päeval on 

madal, kuid tõuseb järgneva perioodi lõikes. Eltoodu on hästi jälgitav joonisel 6 toodud 

20nm äralõikega filtreeritud proovide vastavate suurusgruppide osakaalude korral. 
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3.2. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuste suurusgruppide ja 
lehmade jõudlusnäitajate korrelatsiooni analüüs 
 

Ternespiima vadaku osakeste tulemustele koostati korrelatsioonimaatriks, et leida 

vastastikuseid seoseid erinevate faktorite vahel.  

Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuste suurusgruppide ja lehmade jõudlusnäitajate 

vaheliste seoste selgitamiseks koostati korrelatsioonimaatriksid nii kõigi kolme 

filtratsiooni tulemuste kohta eraldi (filtri äralõiked 450, 100 ja 20nm) kui ka üle kõikide 

filtratsioonide. Kokkuvõtlikult võib nentida, et sisulised maatriksite vahelised erinevused 

puudusid. Seega on joonisel 8 on toodud vaid 450nm äralõikega filtreeritud ternespiima 

vadaku osakeste suurusjaotuste suurusgruppide ja lehmade jõudlusnäitajate seosed (ja 

seoste statistilised olulisused), sest just 450nm puhul on maksimaalselt esindatud kõik 

suurusgrupid. 

 

 

Joonis 8. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuste suurusgruppide (SG) ja lehmade 

jõudlusnäitajate korrelatsiooni ja vastavate seoste statistilised olulisused 

 

Korrelatsiooni 
maatriks Lakt. nr Lüps

SG 0_5 
nm, %

SG 5_15 
nm, %

SG 15_35 
nm, %

SG 35_75 
nm, %

SG 
75_155 
nm, %

SG 
155_315 
nm, %

Polüd. 
indeks

Eelm. 
lakt. 
pikkus, p Piim, kg Rasv, % Valk, %

Lakt. nr 1,00
Lüps 0,00 1,00
SG 0_5 nm, % -0,02 0,03 1,00
SG 5_15 nm, % 0,25 -0,42 -0,04 1,00
SG 15_35 nm, % -0,19 0,13 -0,11 -0,46 1,00
SG 35_75 nm, % -0,18 0,23 0,03 -0,46 -0,05 1,00
SG 75_155 nm, % -0,13 0,37 -0,11 -0,58 -0,04 0,13 1,00
SG 155_315 nm, % -0,03 0,08 -0,05 -0,32 -0,06 0,25 -0,08 1,00
Polüd. indeks 0,20 -0,58 0,05 0,74 -0,10 -0,41 -0,68 -0,35 1,00
Eelm. lakt. pikkus, p 0,65 0,00 0,02 0,21 -0,16 -0,16 -0,18 0,09 0,15 1,00
Piim, kg 0,68 0,00 0,01 0,23 -0,19 -0,16 -0,14 0,07 0,11 0,93 1,00
Rasv, % 0,65 0,00 0,00 0,25 -0,17 -0,17 -0,21 0,07 0,21 0,95 0,85 1,00
Valk, % 0,67 0,00 0,01 0,23 -0,17 -0,17 -0,19 0,07 0,18 0,98 0,89 0,98 1,00

Seoste olulisuse         
p-väärtused Lakt. nr Lüps

SG 0_5 
nm, %

SG 5_15 
nm, %

SG 15_35 
nm, %

SG 35_75 
nm, %

SG 
75_155 
nm, %

SG 
155_315 
nm, %

Polüd. 
indeks

Eelm. 
lakt. 
pikkus, p Piim, kg Rasv, % Valk, %

Lakt. nr
Lüps 1,000
SG 0_5 nm, % 0,688 0,463
SG 5_15 nm, % 0,000 0,000 0,328
SG 15_35 nm, % 0,000 0,003 0,013 0,000
SG 35_75 nm, % 0,000 0,000 0,524 0,000 0,228
SG 75_155 nm, % 0,003 0,000 0,010 0,000 0,326 0,002
SG 155_315 nm, % 0,545 0,076 0,202 0,000 0,138 0,000 0,065
Polüd. indeks 0,000 0,000 0,283 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000
Eelm. lakt. pikkus, p 0,000 1,000 0,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000
Piim, kg 0,000 1,000 0,825 0,000 0,000 0,000 0,001 0,113 0,008 0,000
Rasv, % 0,000 1,000 0,973 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 0,000
Valk, % 0,000 1,000 0,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000
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Korrelatsiooni analüüsi käigus leiti keskmise tugevusega negatiivne seos (r=0,42, p<0,001) 

lüpsikorra ja suurusgrupi 5-15 nm osakaalu vahel. Mida suurem suurusgrupi 5-15 nm 

osakaal, seda väiksem lüpsikorra number. Leitud seos on kooskõlas eelpool toodud 

kirjandusallikatega (Elfstrand jt 2002; Godden 2008; Hammon jt 2000) ja peatükis 10.1 

näidatud tulemustega, mis viitavad, et antud suurusgruppi kuulub ka ternespiimas enam 

leiduv valk (IgG), mille sisaldus poegimisjärgsete lüpside lõikes langeb. Samuti vastab 

kirjanduse andmetele looma vanuse (laktatsiooni number) ja IgG-d sisaldava suurusgrupi 

(5-15nm) positiivne seos (Pritchett 1991). Viimase tugevus jääb siiski küll tagasihoidlikuks 

(r=0,25, p<0,001). Tagasihoidlikud on ka eelmise laktatsiooni jõudlusnäitajate ja IgG 

suurusgrupi vahelised positiivsed seosed, (piima koguse ja rasva ning valgu sisalduse 

korrelatsioonid olid vastavalt 0,23, 0,25 ja 0,23). Viimast võib seletada asjaoluga, et 

esimese laktatsiooni loomade kohta puudusid eelmise laktatsiooni andmeid, sest kirjanduse 

andmetel (Pritchett jt 1991; Tyler jt 1999) on just esmaspoegijate ternespiim 

madalakvaliteediline. Lähitulevikus on võimalik uurida kõikide loomade sama laktatsiooni 

ternespiima ja jõudlusnäitajate seoseid. Jõudlusnäitajate omavahelised seosed on 

klassikaliselt tugevalt positiivsed. Igati loogilised on ka IgG suurusgrupi ja teiste 

suurusgruppide vahelised negatiivsed seosed. Polüdispersuse indeksi ja lüpsikorra tugev 

negatiivne seos (r=0,58, p<0,001) näitab, et poegimise järgselt on ternespiima vadaku 

osakeste suurusjaotuse diapasoon laiem (osakeste diameetriline varieeruvus suurem) ja 

selles esineb rohkem erinevaid suurusgruppe. IgG suurusgrupi ja polüdispersuse indeksi 

positiivne seos (r=0,74, p<0,001) on koosmõjus eelnevaga ja näitab, et kui IgG osakaal on 

osakeste suurusjaotuses suurem, siis on poegimisest möödunud vähem aega ja ühtlasi on 

ternespiima vadak polüdisperssem. Üldise loogikaga vastavalt on ülejäänud 

suurusgruppide seosed IgG-d sisaldava suurusgrupiga negatiivsed. 

 

 

3.3. Laktatsiooninumbri ja ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse 
seosed 

 
Laktatsiooninumbri ja ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse seoste selgitamisel 

keskenduti suurusgrupi 5-15nm osakaalu muutuste uurimisele, sest nagu töös eelnevalt 

mainitud, jääb kirjanduse andmetel ternespiimas enamlevinud bioaktiivne valk IgG oma 
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hüdrodünaamilise diameetri järgi just sellesse suurusgruppi. Kuna 450nm äralõikega 

filtraadi suurusjaotus on kõige polüdisperssem ja peegeldab ternespiima vadaku 

suurusjaotust kõige suuremas ulatuses (järgnevad äralõiked peegeldavad vaid teatud 

fraktsiooni ja on pigem tulemuste kinnitamiseks ja usaldusväärsuse tagamiseks), 

käsitletakse antud peatükis just 450nm äralõikega filtreeritud ternespiima vadaku osakeste 

suurusjaotust. Joonisel 9 on toodud 450nm äralõikega filtreeritud ternespiima vadaku 

osakeste kogu suurusjaotusest suurusgrupi 5-15nm keskmised osakaalud lüpside ja 

laktatsiooninumbri alusel. 

Joonis 9. 450nm äralõikega filtreeritud ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse IgG-d 

sisaldava suurusgrupi (5-15nm) keskmised osakaalud lüpside ja laktatsiooninumbri alusel. 

Väikeste tähtedega (tulpade kohal) on tähistatud lüpside võrdlus sama laktatsiooninumbrite 

korral ja suurte tähtedega (tulpade peal) erinevate laktatsioonide sama lüpside võrdluse 

tulemuste erinevuse statistiline olulisus (erinevad tähed näitavad, et erinevus on 

statistiliselt oluline, p<0,05) 

 

Jooniselt 9 nähtub, et nooremate loomade (1. ja 2. laktatsioon) ternespiima vadaku 

osakeste suurusjaotus eristub vanemate loomade omast ja on omavahel väga sarnane (nii 
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lüpside kui ka laktatsioonide lõikes). Esimeste lüpside võrdluses erines statistiliselt 

oluliselt siiski vaid 4. laktatsiooni loomade IgG-d sisaldava suurusgrupi (5-15nm) osakaal. 

Teiste lüpside võrdluses osutusid oluliseks 1. ja 2. laktatsiooni erinevused 5. laktatsioonist. 

Kolmandate lüpside lõikes esinesid statistiliselt olulised erinevused nooremate loomade (1. 

ja 2. laktatsioon) ja 3. ja 5. laktatsiooni loomade vahel. 4. laktatsiooni loomade ternespiima 

vadaku IgG-d sisaldava suurusgrupi osakaalude erinevused 1. ja 2. laktatsiooniga võrreldes 

ei olnud statistiliselt olulised, siiski võis täheldada erinevuse trendi (p-väärtused vastavalt 

0,056 ja 0,062). Neljandate lüpside vastav võrdlus oli kolmandate lüpside võrdlusega 

sisuliselt analoogne. Lüpside lõikes osutus kõige stabiilsemaks 3. laktatsioon, kus 

statistiliselt olulisi erinevusi ei tuvastatud. Ka 4. ja 5. laktatsiooni loomade 5-15nm 

suurusgrupi osakaalud olid suhteliselt kõrged ja stabiilsed. Oluline on märkida, et jooniselt 

9 näiv 5. laktatsiooni loomade 1. ja 2. lüpsi ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse 5-

15nm suurusgrupi osakaalude erinevus ei ole statistiliselt oluline (p-väärtuste tabel lisas 2). 

Saadud tulemused on sisuliselt kooskõlas Pritchett’i jt (1991) uuringuga, kus leiti, et 

laktatsiooni number mõjutab IgG sisaldust ternespiimas. Tyler’i jt (1999) uuringus leiti, et 

3. laktatsiooni numbriga lehmad tootsid kõige kõrgema IgG sisaldusega ternespiima. 

Eeltoodu põhjal võib järeldada, et ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse tulemused 

(vähemalt suurusgrupi 5-15nm osas) on usaldusväärsed. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö käigus uuriti kirjanduse põhjal veise ternespiima koostist, selle muutust ajas, 

ternespiima kvaliteeti mõjutavaid tegureid, temperatuuri mõju ternespiimale, ternespiima 

koostisosade mõõtmeid ning osakeste suurusjaotuse määramiseks kasutatavat dünaamilse 

valguse hajumise meetodit. Viimase abil määrati töö eksperimentaalses osas Holsteini 

tõugu lehmade ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus erinevate lüpside ja 

filtratsioonide lõikes. Kogutud andmetele teostati statistiline analüüs. 

Kirjanduse andmete ja töö eksperimentaalse osa tulemuste analüüsi järeldused: 

1. Kirjanduse andmetel väheneb ternes- ja üleminekupiima valgu sisaldus tavapiima 

perioodiks rohkem kui neli korda; immuunoglobuliin G (IgG) on ternespiimas 

enamleiduv valk, mille sisalduse kaudu hinnatakse ka ternespiima kvaliteeti. IgG 

sisaldus on kõrgeim poegimisjärgsel lüpsil ning langeb järgneva perioodi jooksul 

drastiliselt. 

2. IgG diameeter jääb kirjanduse andmetel vahemikku 5-15nm. Käesolevas töös 

dünaamilise valguse hajumise meetodi abil määratud veise ternespiima vadaku 

osakeste suurusjaotuses esines vastav suurusgrupp (5-15nm) kõikide lüpsikordade 

ja tulemuste usaldusväärsuse tagamiseks teostatud filtratsioonide lõikes suurima 

keskmise osakaaluga. IgG-d sisaldava suurusgrupi osakaalu muutused lüpside 

lõikes on kooskõlas varasemate teaduspublikatsioonide andmetega. 

3. Kirjanduse andmetel mõjutab ternespiima kvaliteeti looma vanus (laktatsiooni 

number). Laktatsiooninumbri ja ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse 

analüüsi tulemusel leiti, et 1. ja 2. laktatsiooni loomade ternespiimas langes IgG-d 

sisaldava suurusgrupi osakaal lüpside lõikes vanematest loomadest oluliselt 

kiiremini ehk teisisõnu on vanemate loomade kolmanda ja neljanda poegimisjärgse 

lüpsi ternespiim märkimisväärselt kvaliteetsem. 

Eelpool toodud tulemusi kinnitasid ka korrelatsioonianalüüsi tulemused. 
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4. Lisaks leiti positiivsed seosed IgG-d sisaldava suurusgrupi osakaalu ja 

jõudlusnäitajate (piima kogus, rasva ja valgu sisaldus) vahel (vastavalt 0,23, 0,25 ja 

0,23). Tagasihoidliku tugevusega seoseid võib seletada asjaoluga, et esimese 

laktatsiooni loomade kohta puudusid eelmise laktatsiooni andmed. 

5. Dünaamilise valguse hajumise meetodil määratud 450nm äralõikega filtreeritud 

veise ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse kaudu on võimalik hinnata 

ternespiima kvaliteeti. 

 

Edaspidi vajaksid täiendavat uurimist: 

1. Kogutud andmete täiendav statistiline analüüs kasutades käesoleva töö valmimise 

käigus puudunud proovide laktatsiooni jõudluskontrolli andmeid. 

2. Ternespiima osakeste suurusjaotuse ja koostisosade kontsentratsioonide seosed. 

3. Ternespiima kvaliteedi hindamise võimalused ternespiima osakeste suurusjaotuse 

kaudu. 

4. Kogu poegimisjärgse müügikõlbmatu piimaperioodi ternes- ja üleminekupiima 

osakeste suurusjaotus eesmärgiga luua alused võimalikele väärindamise 

tehnoloogiatele. 
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INVESTIGATION OF BOVINE COLOSTRUM WHEY 
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION DURING FOUR 
MILKINGS POSTPARTUM 

SUMMARY 
 
In literature review of this study bovine colostrum composition, its changes in time, figures 

affecting colostrum quality, temperature effect on colostrum, colostrum composition 

particles measurements and dynamic light scattering method were investigated. Dynamic 

light scattering method was used in experimental part of this study to determine Holstein 

breed cows colostrum whey particle size distributions during four milkings postpartum 

with different filtrations. Statistical analysis were done to collected data. 

The results of literature review and experimental part of this study: 

1. According to literature protein concentration decreases in colostrum and 

transitional milk period more than four times until mature milk period; 

immunoglobulin G (IgG) is the most common protein in colostrum and colostrum 

quality is measured by its concentration. IgG concentration is highest first milking 

postpartum and decreases during the next period drasticaly. 

2. IgG diameter is between 5-15nm according to literature. In this study colostrum 

whey particles size distribution was determined by dynamical light scattering 

method and size group 5-15nm had highest percentage with every filtration and 

milking. IgG concentration changes during milkings are consistent with literature. 

3. According to literature colostrum quality is affected by dam age (lactation). In 

analysis between lactation and colostrum whey particles size distribution it was 

found that in 1. and 2. lactation cows colostrum size group which consists IgG 

percentage decreased faster than in older cows colostrum. Older cows third and 

fourth postpartum milkings colostrum is more qualitative. 

Correlation analysis results: 

4. Positive correlation was found between size group consisting IgG and performance 

figures (milk quantity, fat and protein concentration) accordingly 0,23, 0,25 and 

0,23. Moderate correlation can be explained by the fact that data from first lactation 

cows from last lactation was absent. 
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5. Using 450nm filtration on bovine colostrum whey particle size distribution by 

dynamic light scattering method it is possible to evaluate colostrum quality. 

 

Topics that need additional investigation: 

1. Collected data needs additional statistical analysis because some data was not 

available during writing this study. 

2. Colostrum particles size distribution and colostrum components concentration 

correlation. 

3. Opportunities to evaluate colostrum quality by particles size distribution. 

4. Investigation of postpartum non-marketable milk (colostrum and trasitional milk) 

particles size distribution to find ways for possible processing methods. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse suurusgrupi 5-15nm 
osakaalu lüpsikordade erinevuste statistilised olulisused erinevate 
filtratsioonide kaupa 
Filter 450nm 2. lüps 3. lüps 4. lüps 
1. lüps NS *** *** 
2. lüps - *** *** 
3. lüps - - NS 

    Filter 100nm       
1. lüps ** *** *** 
2. lüps - NS *** 
3. lüps - - NS 

    Filter 20nm       
1. lüps NS ** *** 
2. lüps - *** *** 
3. lüps - - *** 

NS - statistiliselt oluline erinevus puudub 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 
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Lisa 2. 450nm äralõikega filtreeritud ternespiima vadaku osakeste 
suurusjaotuse suurusgrupi 5-15nm keskmiste osakaalude erinevuste 
statistilise olulisuse maatriksid laktatsiooninumbri alusel  
Vasakul laktatsioonide erinevused lüpside kaupa ja paremal lüpside erinevused 

laktatsioonide kaupa. 

1. lüps 2. lakt 3. lakt 4. lakt 5. lakt 1. laktatsioon 2. lüps 3. lüps 4. lüps 
1. lakt 0,811 0,745 0,026 0,923 1. lüps 0,835 0,008 0,000 
2. lakt - 0,598 0,013 0,912 2. lüps - 0,009 0,000 
3. lakt - - 0,032 0,704 3. lüps - - 0,261 
4. lakt - - - 0,079 2. laktatsioon       
2. lüps         1. lüps 0,811 0,001 0,000 
1. lakt 0,819 0,549 0,239 0,015 2. lüps - 0,004 0,001 
2. lakt - 0,714 0,354 0,024 3. lüps - - 0,235 
3. lakt - - 0,607 0,122 3. laktatsioon       
4. lakt - - - 0,322 1. lüps 0,526 0,718 0,822 
3. lüps         2. lüps - 0,79 0,611 
1. lakt 0,795 0,013 0,056 0,035 3. lüps - - 0,851 
2. lakt - 0,014 0,062 0,040 4. laktatsioon       
3. lakt - - 0,503 0,566 1. lüps 0,184 0,007 0,002 
4. lakt - - - 0,897 2. lüps - 0,138 0,063 
4. lüps         3. lüps - - 0,698 
1. lakt 0,581 0,000 0,008 0,035 5. laktatsioon       
2. lakt - 0,001 0,039 0,177 1. lüps 0,116 0,493 0,109 
3. lakt - - 0.325 0,115 2. lüps - 0,011 0,001 
4. lakt - - - 0,541 3. lüps - - 0,326 

NS - statistiliselt oluline erinevus puudub 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 
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Lisa 3. Ternespiima vadaku osakeste suurusgruppide (SG) keskmised 
osakaalud ja standardhälve lüpside (1.-4.) ja filtratsioonide (450; 100; 
20nm) lõikes 

 
  

SG	  0-‐5nm SG	  5-‐15nm SG	  15-‐35nm SG	  35-‐75nm SG	  75-‐155nm SG	  155-‐315nm
Filter Lüps keskmine STDEV keskmine STDEV keskmine STDEV keskmine STDEV keskmine STDEV keskmine STDEV
450nm 1	  lüps 1,3 6,0 73,9 36,4 10,0 19,6 3,2 11,7 1,4 3,1 3,7 17,5

2	  lüps 1,2 4,6 77,4 30,3 10,8 17,6 1,9 7,5 5,2 18,1 1,6 10,7
3	  lüps 2,8 9,4 46,0 39,9 18,2 24,2 6,3 12,7 16,6 27,5 0,6 4,0
4	  lüps 1,4 6,7 33,8 38,5 15,6 22,2 10,9 17,0 26,2 34,0 7,2 18,7

100nm 1	  lüps 1,7 6,3 97,4 6,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0 0,0 0 0,0
2	  lüps 9,4 17,8 87,7 23,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0 0,0 0 0,0
3	  lüps 18,3 30,9 79,2 32,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0 0,0 0 0,0
4	  lüps 26,1 38,1 70,5 39,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0 0,0 0 0,0

20nm 1	  lüps 9,8 22,0 87,2 27,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0 0,0 0 0,0
2	  lüps 17,2 27,4 74,0 35,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
3	  lüps 42,5 39,5 45,8 41,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
4	  lüps 61,6 40,4 22,6 35,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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